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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ ΔΕΥΑ Καβάλασ, ςτθν προςπάκειά τθσ να ολοκλθρϊςει το εςωτερικό δίκτυο 
φδρευςθσ τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ, και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ για επικαιροποίθςθ 
τθσ υφιςτάμενθσ μελζτθσ που εκπονικθκε από το γραφείο υδραυλικϊν μελετϊν του 
μελετθτι Αγγελοφδθ Άγγελου το 2000, ανζκεςε ςτον μελετθτι Αυγουςτίδθ Ιωάννθ, κατόπιν 

απευκείασ ανάκεςθσ, τθν παροφςα ςφμβαςθ. Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν «Τεχνικι 
υποςτιριξθ για τθ ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου: Ολοκλιρωςθ εςωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ πόλθσ Καβάλασ».  

Θ μελζτθ, θ οποία αποτελεί επικαιροποίθςθ προγενζςτερθσ και πραγματεφεται τθν 
ολοκλιρωςθ του δικτφου φδρευςθσ τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ αφορά ςτθν: 

 Καταςκευι του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ςε 3 περιοχζσ εντόσ του 
πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Καβάλασ: ςτθν κεντρικι, που περιλαμβάνει το Eμπορικό 
Kζντρο τθσ Καβάλασ, τισ περιοχζσ «Άγιοσ Ιωάννθσ», «Αγία Βαρβάρα» και «Ρεντακόςια», ςτθ 
δυτικι, που περιλαμβάνει τισ περιοχζσ «Αγία Ραραςκευι», «Άγιοσ Λουκάσ» και «Νεάπολθ» 
και ςτθν ανατολικι, που περιλαμβάνει τθν περιοχι «Ρεριγιάλι». Οι αγωγοί φδρευςθσ που 

προβλζπεται να καταςκευαςκοφν, είναι αυτοί που προβλζπονται από τθν υφιςτάμενθ 
μελζτθ του 2000 και κα ςυνκζτουν το πρωτεφον και δευτερεφον δίκτυο φδρευςθσ τθσ κάκε 
περιοχισ. Σε κατάλλθλα ςθμεία του δικτφου, όπωσ προβλζπεται από τθν υδραυλικι μελζτθ, 
τοποκετοφνται δικλείδεσ διακοπισ εντόσ φρεατίων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ζτςι ϊςτε 
να επιτυγχάνεται θ ςυντιρθςθ του δικτφου ι επιδιόρκωςθ βλαβϊν, χωρίσ μεγάλεσ 
διακοπζσ υδροδότθςθσ. Επίςθσ, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ μειωτϊν πίεςθσ, βαλβίδων 
ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα, φρεατίων εκκζνωςθσ και πυροςβεςτικϊν κρουνϊν.  

 Συντιρθςθ όλων των δεξαμενϊν φδρευςθσ ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ. 

 

1.2 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Το βαςικό πρόβλθμα που καλείται να επιλφςει θ μελζτθ είναι θ επικαιροποίθςθ 
υφιςτάμενθσ υδραυλικισ μελζτθσ ωσ προσ τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, με απϊτερο ςκοπό τθν 
δθμοπράτθςθ του ζργου και τθν ολοκλιρωςθ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ςε 3 
περιοχζσ εντόσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Καβάλασ. Τα δίκτυα φδρευςθσ που 
προβλζπονται ςτο παρόν ζργο, αποτελοφν τμιμα ενόσ ςυνολικοφ δικτφου φδρευςθσ που 
ζχει μελετθκεί υδραυλικά για να τροφοδοτεί με πόςιμο νερό, ολόκλθρο το πολεοδομικό 
ςυγκρότθμα τθσ Καβάλασ. 

Στόχοσ τθσ υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου είναι να εξαςφαλίςει τισ 
αναγκαίεσ υποδομζσ για τθ βελτίωςθ τθσ υδροδότθςθσ τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ. Είναι ζνα 

ζργο το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ του βιοτικοφ επιπζδου των κατοίκων τθσ πόλθσ 
και κα ςυμβάλλει κετικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.  
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1.3 ΑΝΣΙΚΕΚΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΛΖΣΗ  

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ καταςκευι και ολοκλιρωςθ του 
εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ, πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ, ςε περιοχζσ του 
πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Καβάλασ: ςτθν κεντρικι, που περιλαμβάνει το Εμπορικό 
Κζντρο τθσ Καβάλασ, τισ περιοχζσ «Άγιοσ Ιωάννθσ», «Αγία Βαρβάρα» και «Ρεντακόςια», ςτθ 
δυτικι που περιλαμβάνει τισ περιοχζσ «Αγία Ραραςκευι», «Άγιοσ Λουκάσ» και «Νεάπολθ» 
και ςτθν ανατολικι που περιλαμβάνει τθν περιοχι «Ρεριγιάλι». Επίςθσ, κα ςυντθρθκοφν 

όλεσ οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ φδρευςθσ ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ. 

Θ παροφςα μελζτθ εκπονικθκε ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 696/74 και 
τισ προδιαγραφζσ του Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ. Επιπλζον, χρθςιμοποιικθκαν οι 
Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ε.ΤΕ.Ρ.) που ζχουν δθμοςιευτεί ςτο ΦΕΚ B 
2221/30.07.2012 (αρικμ. ΔΙΡΑΔ/οικ/273 Απόφαςθ). Θ μελζτθ ζχει τα ακόλουκα 
περιεχόμενα: 

α) Σεφχη 

 Διακιρυξθ ανοιχτισ δθμοπραςίασ 

 Οικονομικι προςφορά 

 Τιμολόγιο μελζτθσ 

 Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 Τεχνικι Ρεριγραφι 

 Ρροχπολογιςμόσ 

 Αναλυτικζσ Ρρομετριςεισ 

 Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) 

 Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) 

β) χζδια 

 Γενικι Οριηοντιογραφία (Σ1), κλίμακασ 1:5000 

 Οριηοντιογραφία Υδραυλικϊν Ζργων (Σ2), κλίμακασ 1:1000 

 Τυπικά Σχζδια Αγκυρϊςεων (Σ3), κλίμακασ 1:10 

 Τυπικό Σχζδιο Ρυροςβεςτικοφ κρουνοφ (Σ4), κλίμακασ 1:10 

 Τυπικό Σχζδιο Σκάμματοσ Αγωγοφ (Σ5), κλίμακασ επί του ςχεδίου 

 Τυπικά Σχζδια Φρεατίων (Σ6), κλίμακασ επί του ςχεδίου 
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1.4 ΜΕΛΖΣΕ - ΔΕΔΟΜΖΝΑ  

Θ άρτια εκπόνθςθ και περάτωςθ τθσ μελζτθσ λαμβάνει υπόψθ τθσ το ςφνολο των 
προδιαγραφϊν που προαναφζρκθκαν. Θ εκπόνθςθ τθσ υδραυλικισ μελζτθσ, 
πραγματοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορεσ μελζτεσ και ςτοιχεία. Αυτά είναι τα εξισ: 

 Χάρτεσ τθσ Γ.Υ.Σ., κλίμακασ 1:5.000, 1:20.000 και 1:50.000 για τθν περιοχι μελζτθσ. 

 Τοπογραφικι και υψομετρικι αποτφπωςθ του ςυνόλου τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

 Οριηοντιογραφικά και υψομετρικά ςτοιχεία των υφιςτάμενων δικτφων κοινισ 
ωφζλειασ (ΟΤΕ, ΔΕΘ) τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

 Θ μελζτθ φδρευςθσ, με τίτλο «Μελζτθ Φδρευςθσ Καβάλασ» που εκπονικθκε από το 
γραφείο υδραυλικϊν μελετϊν του μελετθτι Αγγελοφδθ Άγγελου το 2000 και που 
αφορά ςτα εςωτερικά δίκτυα φδρευςθσ των μελετϊμενων περιοχϊν. 

Ραράλλθλα, για τθν απόκτθςθ εμπεριςτατωμζνθσ άποψθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ 
πραγματοποιικθκαν αυτοψίεσ.  

 

1.5  ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Θ περιοχι μελζτθσ χωροκετείται ςε 3 περιοχζσ εντόσ του πολεοδομικοφ 
ςυγκροτιματοσ τθσ Καβάλασ: ςε 3 περιοχζσ εντόσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ 
Καβάλασ: ςτθν κεντρικι, που περιλαμβάνει το Εμπορικό Κζντρο τθσ Καβάλασ, τισ περιοχζσ 
«Άγιοσ Ιωάννθσ», «Αγία Βαρβάρα» και «Ρεντακόςια», ςτθ δυτικι που περιλαμβάνει τισ 
περιοχζσ «Αγία Ραραςκευι», «Άγιοσ Λουκάσ» και «Νεάπολθ» και ςτθν ανατολικι που 
περιλαμβάνει τθν περιοχι «Ρεριγιάλι». Ο Διμοσ Καβάλασ ανικει ςτθν Ρεριφερειακι 
Ενότθτα Καβάλασ και διοικθτικά υπάγεται ςτθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ.  

Σφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-

06-2010), το οποίο ιςχφει από 01-01-2011, ο Διμοσ Καβάλασ διαρκρϊνεται από 2 
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ: 

1. Δθμοτικι Ενότθτα Καβάλασ, θ οποία περιλαμβάνει τισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ 
Καβάλασ και Νζασ Καρβάλθσ και τθν Τοπικι Κοινότθτα Χαλκεροφ. 

2. Δθμοτικι Ενότθτα Φιλίππων, θ οποία περιλαμβάνει τισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Ηυγοφ, 
και Κρθνίδων και τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Αμυγδαλεϊνα, Κορυφϊν, Κρυονερίου 
Λιμνιϊν, Λυδίασ, Ραλαιάσ Καβάλασ, Ρολφνερου, Ρολφςτυλου και Φιλίππων. 
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Χάρτησ 1.1: Δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου Καβάλασ 
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Εικόνα 1.1: Απόςπαςμα ορκοφωτοχάρτθ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ πρόκειται να ολοκλθρωκοφν τα εςωτερικά δίκτυα φδρευςθσ.
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Ο Διμοσ Καβάλασ ςυνορεφει βόρεια με το Διμο Δοξάτου, ανατολικά με το Διμο 
Νζςτου και δυτικά με το Διμο Ραγγαίου. Ζχει ςχοινοτενι μορφι, μικουσ ~ 20 km, μζςου 
βάκουσ ~5,5 km και καταλαμβάνει ζκταςθ 350,61km². Θ Ρ.Ε. Καβάλασ είναι μάλλον ορεινι 
(54,90 %), δευτερευόντωσ θμιορεινι (24,12 %) και ακολοφκωσ πεδινι (20,96 %). Στο Διμο 
Καβάλασ επικρατεί ο ορεινόσ χαρακτιρασ. 

Στον πίνακα 1.1 παρουςιάηεται ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ (απογραφι 2011) του 
Διμου Καβάλασ και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων που τον απαρτίηουν, ενϊ ςτον πίνακα 1.2 
παρουςιάηεται ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ (απογραφι 2011) των Δ.Ε. Καβάλασ και 

Φιλίππων, κακϊσ και των Δθμοτικϊν και Τοπικϊν Κοινοτιτων που τθν απαρτίηουν. 

Πίνακασ 1.1: Ρλθκυςμόσ Δ. Καβάλασ και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων που τον απαρτίηουν (2011). 

 

 

 

 

Πίνακασ 1.2: Ρλθκυςμόσ Δ.Ε. Καβάλασ και Φιλίππων (2011). 

 

 

 

 

Δήμοσ Καβάλασ Πληθυςμόσ 

Δ.Ε. Καβάλασ 58.870 

Δ.Ε. Φιλίππων 11.697 

φνολο 70.567 

Δ.Ε Καβάλασ Πληθυςμόσ 

Δ.Κ. Καβάλασ 56.443 

Δ.Κ. Νζασ Καρβάλθσ 2.240 

Τ.Κ. Χαλκεροφ 187 

φνολο 58.870 

Δ.Ε Φιλίππων Πληθυςμόσ 

Δ.Κ. Ηυγοφ 2.044 

Δ.Κ. Κρθνίδων 3.356 

Τ.Κ. Αμυγδαλεϊνοσ 2.712 

Τ.Κ Κορυφϊν 37 

Τ.Κ Κρυονερίου 690 

Τ.Κ. Λιμνιϊν 204 

Τ.Κ. Λυδίασ 807 

Τ.Κ. Ραλαιάσ Καβάλασ 107 

Τ.Κ Ρολυνζρου 24 

Τ.Κ. Ρολυςτφλου 827 

Τ.Κ. Φιλίππων 889 

φνολο 11.697 
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2. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

Το υφιςτάμενο εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ Καβάλασ είναι ζνα δαιδαλϊδεσ 
δίκτυο, αποτελοφμενο από αγωγοφσ διαφόρων υλικϊν που θ καταςκευι τουσ ανάγεται ςτα 
τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970. Στο διάβα των δεκαετιϊν, πολλοί αγωγοί διαφόρων υλικϊν 
(χυτοςίδθρο, χάλυβα, αμιαντοςιμζντο, πλαςτικό) προςτζκθκαν ςτο υφιςτάμενο δίκτυο για 
να εξυπθρετιςουν άμεςεσ υδρευτικζσ ανάγκεσ ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ. Ο βαςικόσ 
άξονασ του υφιςτάμενου δικτφου προιλκε από τθν οριςτικι μελζτθ υδρεφςεωσ πόλεωσ 
Καβάλασ του Θ. Ξανκόπουλου (1968). Ρρόκειται για ζνα δίκτυο από αγωγοφσ με εμφανι τα 

ςθμάδια γιρανςθσ, με ανεπαρκείσ διαμζτρουσ και χωρίσ ςφγχρονα εξαρτιματα ελζγχου και 
λειτουργίασ. 

Το 2000 εκπονικθκε από τον μελετθτι Αγγελοφδθ Α. θ μελζτθ φδρευςθσ Διμου 
Καβάλασ (Απρίλιοσ 2000). Σε αυτι τθ μελζτθ, το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Καβάλασ 
χωρίςτθκε ςε υψομετρικζσ ηϊνεσ, οι οποίεσ διαχωρίηονται μεταξφ τουσ με ζνα ςφςτθμα 
τροφοδοςίασ από δεξαμενζσ φδρευςθσ ςε κατάλλθλα υψομετρικά ςθμεία και με μειωτζσ 
πίεςθσ. Ζτςι δθμιουργικθκαν ανεξάρτθτα (πιεηομετρικά) υποδίκτυα φδρευςθσ, με 
κλειςτοφσ βρόγχουσ από αγωγοφσ υλικοφ HDPE 100 και με εξαρτιματα ελζγχου ςε 
κατάλλθλα ςθμεία, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατόσ ο κακαριςμόσ και θ ςυντιρθςι τουσ. 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ του 2000 καταςκευάςτθκαν:  

1. όλο το προβλεπόμενο εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ του Ραλθοφ  

2. όλο το προβλεπόμενο δίκτυο φδρευςθσ τθσ ςυνοικίασ Αγίου Ακαναςίου 

3. ο κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ από το φψοσ τθσ διαςταφρωςθσ του κεντρικοφ 
χειμάρρου Ρεριγιαλίου με τθν Ε.Ο. (περιοχι Ο.Α.Ε.Δ.) ζωσ τα Νεκροταφεία 

4. ο προβλεπόμενοσ κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ παράλλθλα με τον εγκιβωτιςμό 
του ζματοσ Χ4 Ρεριγιαλίου και θ ςφνδεςθ του με το Νζο Κολυμβθτιριο Καβάλασ 

5. Ο κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ περιοχισ Ραναγίασ με τθ Δεξαμενι 
ςτθν περιοχι Χωράφα. 

6. όλο το προβλεπόμενο δίκτυο φδρευςθσ τθσ ςυνοικίασ Ραναγίασ 

7. Ο κεντρικόσ αγωγόσ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ περιοχισ Βφρωνα με τθ δεξαμενι 
ςτθν περιοχι Αγίου Ραντελειμονα 

8. όλο το προβλεπόμενο δίκτυο φδρευςθσ τθσ ςυνοικίασ Βφρωνα 

9. Ο εξωτερικόσ αγωγόσ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ δεξαμενισ Χωράφασ με τθ 
δεξαμενι Αγίου Ακαναςίου. 

10. Τμιμα μικουσ 560 μ. του εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ ςφνδεςθσ τθσ 
δεξαμενισ Αγίου Ακαναςίου με το μεριςτι Άςπρθσ Άμμου. 

 

Επίςθσ, ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 2014-

2020» ζχουν ενταχκεί προσ υλοποίθςθ, τα υποδίκτυα φδρευςθσ τθσ Μζςθσ Κεντρικισ 
Ηϊνθσ και τθσ Υψθλισ Ηϊνθσ τθσ πόλθσ Καβάλασ, ενϊ ζχει υποβλθκεί για χρθματοδότθςθ 
το υποδίκτυο φδρευςθσ τθσ Κθποφπολθσ. Θ παροφςα επικαιροποίθςθ των τευχϊν 
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δθμοπράτθςθσ, αφορά τα εναπομείναντα υποδίκτυα φδρευςθσ, ϊςτε να ολοκλθρωκοφν τα 
ζργα του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ που προβλζπονται από τθ μελζτθ του Α. 
Αγγελοφδθ (2000). 

 

3. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Τα νζα ζργα αφοροφν ςτθν ολοκλιρωςθ των εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ ςε 3 
περιοχζσ εντόσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Καβάλασ: ςε 3 περιοχζσ εντόσ του 

πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Καβάλασ: ςτθν κεντρικι, που περιλαμβάνει το Εμπορικό 
Κζντρο τθσ Καβάλασ, τισ περιοχζσ «Άγιοσ Ιωάννθσ», «Αγία Βαρβάρα» και «Ρεντακόςια», ςτθ 
δυτικι που περιλαμβάνει τισ περιοχζσ «Αγία Ραραςκευι», «Άγιοσ Λουκάσ» και «Νεάπολθ» 
και ςτθν ανατολικι που περιλαμβάνει τθν περιοχι «Ρεριγιάλι». Επίςθσ, κα ςυντθρθκοφν 
όλεσ οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ φδρευςθσ ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ. 

Στο παρόν ζργο προβλζπεται να καταςκευαςκοφν ςυνολικά 192.205 μζτρα αγωγϊν 
φδρευςθσ που κα ςυνκζτουν το πρωτεφον και δευτερεφον δίκτυο φδρευςθσ. Το πρωτεφον 
δίκτυο, 39.655 μζτρων, κα αποτελείται από αγωγοφσ διαμζτρου Φ110mm, Φ125mm, 
Φ160mm, Φ200mm, Φ250mm, Φ315mm και Φ355mm και κα μεταφζρει το πόςιμο νερό 
δθμιουργϊντασ κλειςτοφσ βρόγχουσ, που κα εξαςφαλίηουν τθν καλι κυκλοφορία του νεροφ 
εντόσ του δικτφου και τθ δυνατότθτα ςυντιρθςισ του. Το δευτερεφον δίκτυο, 152.550 

μζτρων, κα αποτελείται από αγωγοφσ διαμζτρου Φ63mm και Φ75mm και κα διανζμει το 
νερό ςτισ ιδιοκτθςίεσ. Οι αγωγοί που ζχουν επιλεχκεί κα είναι από πολυαικυλζνιο HDPE 
100 με ςυμπαγζσ τοίχωμα, θ δε ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ τουσ κα είναι PN 10 atm και 
PN 12,5atm. Σε κατάλλθλα ςθμεία του δικτφου, όπωσ προβλζπεται από τθν υδραυλικι 
μελζτθ, κα τοποκετοφν δικλείδεσ διακοπισ εντόσ φρεατίων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ζτςι 
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςυντιρθςθ του δικτφου ι επιδιόρκωςθ βλαβϊν, χωρίσ μεγάλεσ 
διακοπζσ υδροδότθςθσ. Επίςθσ, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ μειωτϊν πίεςθσ, βαλβίδων 
ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα, φρεατίων εκκζνωςθσ και πυροςβεςτικϊν κρουνϊν.  

Θα καταςκευαςκοφν τζςςερεισ τφποι φρεατίων, αντίςτοιχα με τθ λειτουργία των 
ειδικϊν ςυςκευϊν που κα εγκαταςτακοφν. Θα υπάρχει δθλαδι το φρεάτιο με διάταξθ 

εκκζνωςθσ, το φρεάτιο αεροεξαγωγοφ, το φρεάτιο δικλείδων ελζγχου και το φρεάτιο του 
μειωτι πίεςθσ. Τα φρεάτια δικλείδων ελζγχου (Φ.Δ) ςτα οποία κα εγκακίςταται μία 
βαλβίδα, κα ζχουν εςωτερικζσ διαςτάςεισ 1,20X1,20m, για δικλείδεσ ονομαςτικισ 
διαμζτρου ≤ DN100, και 1,50X1,50m, για δικλείδεσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN <100 ≤ 
DN300. 

Ακόμθ, κα καταςκευαςτοφν 8.001 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε 
31.800 ενεργά υδρόμετρα, μζροσ των οποίων δεν ζγινε με δίκτυα φδρευςθσ, που 
καταςκευάςτθκαν με χρθματοδότθςθ από προθγοφμενα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. 

Τζλοσ, προβλζπεται θ ςυντιρθςθ όλων των υφιςτάμενων δεξαμενϊν φδρευςθσ ςτθν 
πόλθ τθσ Καβάλασ. Ριο ςυγκεκριμζνα: Για όλεσ τισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ των δεξαμενϊν, 

προβλζπεται ο κακαριςμόσ τουσ από ςακρά υλικά, λίπθ και βρωμιζσ, με υδροβολι μζςθσ 
πίεςθσ. Ζπειτα, προβλζπεται θ αποκατάςταςθ του διαβρωμζνου οπλιςμοφ, όπου είναι 
απαραίτθτο, με επιςκευαςτικό κονίαμα και αναςτολείσ διάβρωςθσ. Στθ+ ςυνζχεια, ςτισ 
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εςωτερικζσ επιφάνειεσ των δεξαμενϊν, πλθν των οροφϊν, κα γίνει ςτεγανοποίθςθ με 
ελαςτικό τςιμεντοειδζσ κονίαμα, κατάλλθλο για επαφι με πόςιμο νερό. Στισ εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ των δεξαμενϊν, πλθν των οροφϊν, προβλζπεται θ καταςκευι επιχριςμάτων με 
τςιμεντοκονία και ο χρωματιςμόσ τουσ με χρϊματα ακρυλικισ βάςεωσ και τςιμεντόχρωμα. 
Στισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ των οροφϊν των δεξαμενϊν, προβλζπεται θ ςτεγάνωςι τουσ με 
διπλι ςτρϊςθ αςφαλτόπανου και τςιμεντοκονίαμα προςταςίασ. 

Συγκεντρωτικά: 

1. Στθν περιοχι Κζντρο:  

 το πρωτεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ250 / PN12,5atm , ςυνολικοφ μικουσ 1.015m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ200 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 80m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ160 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 410m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ160 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 250m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ125 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 1.255m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ125 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 1.075m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ110 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 2.820m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ110 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 355m 

 το δευτερεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 20.285m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 9.500m 

 κα καταςκευαςτοφν: 

o 7 φρεάτια εκκζνωςθσ. 

o 188 φρεάτια δικλείδων διακοπισ ροισ (Φ.Δ.) 

o 7 φρεάτια αεροεξαγωγοφ. 

o 2 φρεάτια μείωςθσ πίεςθσ. 

 κα τοποκετθκοφν: 

o 10 πυροςβεςτικοί κρουνοί. 

 

2. Στθν περιοχι «Περιγιάλι»:  

 το πρωτεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ315/ PN 12,5atm , ςυνολικοφ μικουσ 1.825 m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ315 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 560m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ250 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 930m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ200 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 1.720m 
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o αγωγοφσ διαμζτρου Φ160 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 2.380m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ125 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 3.080m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ110/ PN 10atm , ςυνολικοφ μικουσ 13.970m 

 το δευτερεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63/ PN 10atm , ςυνολικοφ μικουσ 78.870 m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ75/ PN 10atm , ςυνολικοφ μικουσ 15.020 m 

 κα καταςκευαςτοφν: 

o 15 φρεάτια εκκζνωςθσ. 

o 657 φρεάτια δικλείδων διακοπισ ροισ (Φ.Δ.). 

o 9 φρεάτια αεροεξαγωγοφ. 

 κα τοποκετθκοφν: 

o 24 πυροςβεςτικοί κρουνοί. 

 

3. Στθν περιοχι «Άγιοσ Λουκάσ – Αγία Παραςκευή»:  

 το πρωτεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ250 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 315m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ250 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 1265m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ200 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 395m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ200 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 665m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ160 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 640 m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ160 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 455m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ110/ PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 125m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ110 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 2660m 

 το δευτερεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 2260 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 8590m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ75 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 175m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ75 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 1305m 

 κα καταςκευαςτοφν: 

o 10 φρεάτια εκκζνωςθσ. 

o 124 φρεάτια δικλείδων διακοπισ ροισ (Φ.Δ.). 

o 9 φρεάτια αεροεξαγωγοφ. 

 κα τοποκετθκοφν: 

o 11 πυροςβεςτικοί κρουνοί. 
 

4. Στθν περιοχι «Νεάπολη»:  
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 το πρωτεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ355/ PN 10atm , ςυνολικοφ μικουσ 1.410 m 

 το δευτερεφον εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ κα απαρτίηεται από: 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 / PN 12,5atm, ςυνολικοφ μικουσ 8.555m 

o αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 / PN 10atm, ςυνολικοφ μικουσ 7.990m 

 κα καταςκευαςτοφν: 

o 52 φρεάτια δικλείδων διακοπισ ροισ (Φ.Δ.). 

o 1 φρεάτιο εκκζνωςθσ. 

o 3 φρεάτια αεροεξαγωγοφ. 

Τζλοσ, προβλζπεται να καταςκευαςτοφν 8.001 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ και να 
ςυντθρθκοφν όλεσ οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ φδρευςθσ ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ. 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΓΩΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Κάκε εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ ζχει ωσ αντικειμενικό ςκοπό τθ μεταφορά του 
νεροφ ςε κάκε ςθμείο υδροδότθςθσ του οικιςμοφ. Ζνα δίκτυο διανομισ νεροφ πρζπει να 
παρζχει τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα νεροφ ςε κάκε ςθμείο του οικιςμοφ, με κατάλλθλθ 

πίεςθ και με τθν απαιτοφμενθ ποιότθτα. Επίςθσ, ςχεδιάηεται ζτςι, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
ικανοποιεί τισ μζγιςτεσ ανάγκεσ που κα παρουςιαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ παροχισ νεροφ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ.  

Θ επιλογι του υλικοφ των ςωλινων ςτα δίκτυα φδρευςθσ υπόκειται ςε μια ςειρά 
από τεχνικά υγιεινολογικά, χθμικά και οικονομικά κριτιρια. Τα ςθμαντικότερα είναι τα 
εξισ: 

 Το είδοσ του εδάφουσ που κα τοποκετθκεί ο αγωγόσ. 

 Θ διαβρωτικότθτα του εδάφουσ και ο υδροφόροσ ορίηοντασ. 

 Θ δομι του οικιςμοφ όπου κα καταςκευαςκεί το δίκτυο. 

 Οι διακζςιμεσ διάμετροι των ςωλινων. 

 Θ διάρκεια ηωισ του ςωλινα. 

 Θ τραχφτθτα του ςωλινα. 

 Το ςυνολικό κόςτοσ των ςωλινων. 

Ραράγονται τρεισ ποιότθτεσ πολυαικυλενίου, με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ: 

 Ε χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE) ρ= 0,915-0,930 g/m3 

 PE μζςθσ πυκνότθτασ (ΜDPE) ρ= 0,930-0,948 g/m3 

 Ε υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) ρ= 0,948 g/m3
. 

Αυξθμζνθ πυκνότθτα ςθμαίνει αυξθμζνθ κρυςταλλικότθτα και άρα αυξθμζνο μζτρο 
ελαςτικότθτασ, αυξθμζνθ ςκλθρότθτα, αυξθμζνθ αντοχι ςε εφελκυςμό και κάμψθ, 

αυξθμζνθ χθμικι αντοχι, αυξθμζνθ αδιαπερατότθτα ζναντι των αερίων και ατμϊν και 
αυξθμζνθ αντοχι ςτθ κερμότθτα. 
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Οι αγωγοί PE ςυνδυάηουν μία ςειρά από εξαιρετικά πλεονεκτιματα, όπωσ μικρι 
αντίςταςθ τριβισ, άριςτο ςυντελεςτι υδραυλικότθτασ, μικρό βάροσ με ςυνεπακόλουκεσ 
επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ, αξιόλογθ ευκαμψία, τεράςτια αντοχι 
ςε κροφςθ, καλφτερθ ςυμπεριφορά ςε υδραυλικό πλιγμα, άριςτθ αντοχι ςτισ χθμικζσ 
δράςεισ, υψθλι αξιοπιςτία ςτθ ςτεγανότθτα τθσ ςυνδζςεωσ κ.α.  

Οι αγωγοί Ε ζχουν το μικρότερο ςυντελεςτι τριβισ (Κ=0,01 για εςωτερικι 
διάμετρο μζχρι 200mm, Κ=0,05 για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ), ςε ςχζςθ με όλα τα άλλα 
υλικά ςωλθνϊςεων (πλαςτικά ι ςυμβατικά), με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν τισ 

μικρότερεσ υδραυλικζσ και αντίςτοιχα ενεργειακζσ απϊλειεσ. Επιπρόςκετα, οι ςωλινεσ Ε 
παρουςιάηουν τισ λιγότερεσ εςωτερικζσ εναποκζςεισ-επικακίςεισ αλάτων από όλα τα άλλα 
είδθ ςωλινων. 

Επίςθσ, παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ αντοχι ςε διάβρωςθ από όλα τα είδθ 
ςωλθνϊςεων. Ζχουν πολφ μεγάλθ αντοχι ςε κροφςθ και θ μεγάλθ ευκαμψία που τουσ 
χαρακτθρίηει ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εφκολθ και γριγορθ εγκατάςταςι τουσ, τθν 
παράκαμψθ εμποδίων και τθν παρακολοφκθςθ καμπυλϊν, με αντίςτοιχθ μείωςθ των 
απαιτοφμενων ειδικϊν τεμαχίων ςφνδεςθσ, ακόμθ και ςε δφςκολα και ιδιόμορφα εδάφθ. 
Κυρίωσ, όμωσ, λόγω τθσ ιδιότθτάσ τουσ αυτισ οι ςωλινεσ Ε παρουςιάηουν άριςτθ 
ςυμπεριφορά ςε περιοχζσ με αςτακι εδάφθ, ςε περιπτϊςεισ εδαφικϊν κακιηιςεων, αλλά 
κυρίωσ ζναντι του ςειςμοφ και ζτςι ελαχιςτοποιοφνται τα φαινόμενα απωλειϊν νεροφ λόγω 

κραφςθσ ι αποκόλλθςθσ ειδικϊν τεμαχίων ςφνδεςθσ.  

Επιπλζον, ζχουν γενικά άριςτθ ςυμπεριφορά και υψθλι αντοχι ςε μεγάλο αρικμό 
χθμικϊν ουςιϊν. Οι ςωλινεσ αυτοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε κερμοκραςίεσ από -
40ο C ζωσ και 70ο C. Θ αντοχι τουσ όμωσ ελαττϊνεται κακϊσ αυξάνεται θ κερμοκραςία του 
διερχόμενου ρευςτοφ. Επιπλζον, αντζχουν ςτα οξζα, είναι λείοι εςωτερικά, ςχεδόν 
άκραυςτοι και αντζχουν ςτο παγετό, είναι όμωσ ευαίςκθτοι ςτα λάδια και ςτα λίπθ.  

Θ ακριβισ όδευςθ, το είδοσ και θ διάμετροσ των προτεινόμενων αγωγϊν 
επιλζχκθκαν με τεχνοοικονομικά κριτιρια, ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υποπίεςθσ, 
ςπθλαίωςθσ, ιδιοκτθςιακά προβλιματα, μεγάλεσ οδεφςεισ κ.λπ. Στον πίνακα 3.1 
παρουςιάηονται κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά των αγωγϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 

Πίνακασ 3.1.: Σωλινεσ πολυαικυλενίου Ε 100 (με μζγιςτθ περιφερειακι τάςθ MRS10 = 
10 MPa) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2-2011 και αντοχισ ςε 
πίεςθ 10bar και 12,5 bar. 

Εξωτερική διάμετροσ 
(mm) 

Πάχοσ τοιχώματοσ (mm) 
Βάροσ 
(kg/m) 

355 (10atm) 22,25 22,3 

315 (12.5atm) 24,45 21,4 

315 (10atm) 19,7 17,5 

250 (12,5atm) 19,4 13,5 

250 (10atm) 15,6 11,0 

200 (12,5atm) 15,5 8,62 
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200 (10atm) 12,55 7,09 

160 (12,5atm) 12,45 5,54 

160 (10atm) 10,05 4,54 

125 (12,5atm) 9,75 3,39 

125 (10atm) 7,85 2,77 

110 (12,5atm) 8,6 2,63 

110 (10atm) 7,00 2,17 

75 (12,5atm) 5,95 1,24 

75 (10atm) 4,8 1,01 

63 (12,5atm) 5 0,874 

63 (10atm)      4,05       0,72 

 

5. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΤ 

5.1 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΓΩΓΩΝ  

Κατά τθ μεταφορά και αποκικευςθ των ςωλινων Ε πρζπει να τθροφνται οριςμζνοι 

βαςικοί κανόνεσ, ϊςτε να αποφεφγονται κακϊςεισ που μποροφν να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθ 
μακρόχρονθ διατιρθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ θ επαφι με λάδια, γράςα ι 
διαλφτεσ και θ πρόκλθςθ αμυχϊν από αιχμθρά αντικείμενα, είτε κατά τθ φόρτωςθ, είτε 
κατά τθν αποκικευςθ. Επίςθσ, πρζπει να αποφεφγεται θ επαφι των ςωλινων με πθγζσ 
υψθλισ κερμοκραςίασ. Θ παραμονι των ςωλινων ςε υψθλι κερμοκραςία μπορεί να 
προκαλζςει ςτρζβλωςθ ςτθν επιφάνεια του ςωλινα. Επίςθσ, ο ςωλινασ μπορεί να 
διαςταλεί τόςο κατά το μικοσ (εγκάρςια διαςτολι), όςο και διαμετρικά (πλάτυνςθ). 
Τζτοιου είδουσ διαςτολζσ ςυνικωσ είναι μόνιμεσ και για αυτό πρζπει να αποφεφγονται. 
Επιπλζον, δεν πρζπει να τοποκετοφνται βαριά φορτία πάνω ςτουσ ςωλινεσ. Αν 
τοποκετθκοφν βαριά φορτία, τότε υπάρχει ο κίνδυνοσ ο ςωλινασ να παραμορφωκεί. 

Ο χάνδακασ ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν οι πρωτεφοντεσ αγωγοί κα ζχει βάκοσ 

1,10 μ και πλάτοσ 0,6 μ για αγωγοφσ διαμζτρου ζωσ Φ250mm και πλάτοσ 0,8 μ για αγωγοφσ 
διαμζτρου ≥Φ315mm. O χάνδακασ ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν οι αγωγοί ονομαςτικισ 
διαμζτρου και πιζςεωσ DN 315 -12.5 atm και DN 355mm-10 atm κα ζχει βάκοσ 1,50 μ και 
πλάτοσ 0,8 μ. Τζλοσ ο χάνδακασ ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν οι δευτερεφοντεσ αγωγοί 
διαμζτρου Φ63-Φ75mm κα ζχει βάκοσ 0,80 μ και πλάτοσ 0,6 μ. Ο πυκμζνασ του χάνδακα 
αυτοφ κα πρζπει να διαμορφωκεί, ϊςτε να είναι επίπεδοσ χωρίσ πζτρεσ και άλλα αιχμθρά 
αντικείμενα. Οι αγωγοί κα διζρχονται τόςο από αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ, όςο και 
από χωματόδρομουσ, τςιμεντόδρομουσ, πεηόδρομουσ και χζρςο ζδαφοσ.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο εγκιβωτιςμόσ των αγωγϊν κα γίνεται με άμμο λατομείου 
και θ επίχωςθ των ςκαμμάτων με αμμοχάλικο. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ άμμου πάχουσ 0,10m κα 

τοποκετείται κάτω από τον αγωγό μζχρι τον πυκμζνα του ορφγματοσ, ενϊ θ επόμενθ 
ςτρϊςθ κα τοποκετθκεί μζχρι 0,30m πάνω από τθν άντυγα του αγωγοφ. Το υπόλοιπο 
ςκάμμα κα πλθρϊνεται με αμμοχάλικο (Σχζδιο 5: Τυπικό Σχζδιο Σκάμματοσ Αγωγοφ).  
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Θ άμμοσ με τθν οποία κα εγκιβωτιςτοφν οι αγωγοί και κα διαςτρωκοφν τα 
ορφγματα κα μεταφζρεται ςτισ κζςεισ των ορυγμάτων από λατομείο αδρανϊν υλικϊν που 
εντοπίηεται ςε απόςταςθ 18 χιλιομζτρων περίπου (κατά μζςο όρο ςε ςχζςθ με τισ 3 
περιοχζσ ζργων) (Εικόνα 4.1).  

Τα προϊόντα εκςκαφισ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία, κα φορτϊνονται ςε 
φορτθγά και κα μεταφζρονται ςε εξουςιοδοτθμζνο χϊρο απόκεςθσ, ςε απόςταςθ περί τα 
10 χιλιόμετρα από το ζργο (κατά μζςο όρο ςε ςχζςθ με τισ 3 περιοχζσ ζργων), όπωσ 
φαίνεται και ςτθν εικόνα 4.1. 

 

Εικόνα 4.1: Απόςπαςμα ορκοφωτοχάρτθ - Αποςτάςεισ ζργου από κζςθ λατομείου και 
χϊρου απόκεςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ διζλευςθσ των αγωγϊν από υφιςτάμενεσ αςφάλτινεσ οδοφσ, κα 
γίνει αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ. Θ κοπι του αςφαλτοςκυροδζματοσ κα γίνει με 
αςφαλτοκόπτθ και θ τιμι του ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των εκςκαφϊν και καμία 
επιπλζον επιβάρυνςθ του ζργου για τθν ανωτζρω κοπι δεν κα γίνει αποδεκτι. 

Στα αςφάλτινα οδοςτρϊματα κα γίνει επίχωςθ με αμμοχάλικο, ςτθ ςυνζχεια κα 
καταςκευαςτεί ςτρϊςθ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10m (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00), ςτρϊςθ βάςθσ οδοςτρωςίασ 

με αδρανι υλικά λατομείου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10m (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00), 
αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05m (ΕΛΟΤ ΤΡ 
1501-05-03-11-04) και τζλοσ μία αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05m (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-11-04). Θ διαδικαςία παρουςιάηεται 
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ςτο Σχζδιο 5: Τυπικό Σχζδιο Σκάμματοσ Αγωγοφ. Το πλθςιζςτερο λατομείο, κατόπιν 
ζρευνασ, βρίςκεται ςε μζςθ απόςταςθ περίπου 18 χλμ (Εικόνα 4.1). 

Σε περιπτϊςεισ διζλευςθσ των αγωγϊν από υφιςτάμενουσ τςιμεντόδρομουσ ι 
πεηόδρομουσ ι πεηοδρόμια, κα γίνει αποκατάςταςθ τουσ. Θ αποκατάςταςθ των 
τςιμεντόδρομων κα ακολουκιςει τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο και αφορά τθν αποκατάςταςθ των αςφάλτινων οδοςτρωμάτων με τθ διαφορά 
ότι προςτίκεται πλζγμα Τ131 και θ ςκυροδζτθςθ γίνεται ςε μια φάςθ με μζςω πάχοσ 
ςκυροδζματοσ 0,10m. 

Επιπλζον, λαμβάνονται υπόψθ οι Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ε.ΤΕ.Ρ.), όπωσ 
ζχουν δθμοςιευτεί ςτο ΦΕΚ 2221/ B/ 30.07.2012 (αρικμ. ΔΙΡΑΔ/οικ/273 Απόφαςθ). Ππου 
δεν υπάρχει αντιςτοίχιςθ με τισ Ε.ΤΕ.Ρ. κα χρθςιμοποιθκοφν οι Ρροςωρινζσ Εκνικζσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ.).  

Τα κριτιρια με τα οποία επιλζχκθκε ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ τοποκζτθςθσ των 
αγωγϊν είναι τα εξισ: 

 Οι φυςικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ του πολυαικυλενίου (PE). Το μζτρο 
ελαςτικότθτασ, θ αντοχι ςε εφελκυςμό ςε κάμψθ ςε κροφςθ, θ αντοχι ςε 
κερμότθτα κ.α. 

 Θ ςτατικι ςυμπεριφορά των υπογείων αγωγϊν. Το ςτατικό φορτίο του εδάφουσ, 

το υδροςτατικό φορτίο, το δυναμικό φορτίο που οφείλεται ςτθ κυκλοφορία των 
οχθμάτων.  

 Πλα τα προαναφερκζντα κριτιρια ςυνυπολογίςτθκαν για τον υπολογιςμό των 
παραμορφϊςεων των αγωγϊν με τθν Αμερικανικι μζκοδο (SPANGLER). 

 Επίςθσ λιφκθκε υπόψθ και θ προδιαγραφι EN 1401 για ςωλινεσ κάτω από 
οδικζσ αρτθρίεσ ι κάτω από επιχωμάτωςθ. 

Πςον αφορά τθ ςφνδεςθ των αγωγϊν, οι ςωλινεσ πολυαικυλενίου ςυνδζονται είτε 
με κερμικι αυτογενι ςυγκόλλθςθ, είτε με μθχανικοφσ τρόπουσ. Θ ςυγκόλλθςθ δφο 
ςωλινων ι ενόσ ςωλινα και ενόσ εξαρτιματοσ από Ε επιτυγχάνεται με τθ δθμιουργία 

νζων δεςμϊν μεταξφ των μορίων του Ε, ςε ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ ςτουσ 
220°C. Ζτςι, εξαςφαλίηεται μία πλιρθσ ομογενισ ςωλινωςθ, με απόλυτθ και αξιόπιςτθ 
ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Ελαχιςτοποιείται θ χρθςιμοποίθςθ μεταλλικϊν ςτοιχείων και 
ςτοιχείων από ελαςτικό και αποφεφγονται διαβρϊςεισ και βιοαποςφνκεςθ και οι 
ςυνεπακόλουκεσ διαρροζσ. 

Οι ςυγκολλθτζσ ςυνδζςεισ γίνονται είτε με μετωπικι ςυγκόλλθςθ είτε με 
θλεκτροςυγκόλλθςθ και μόνο ςε τεμάχια με το ίδιο πάχοσ, για να αποφευχκοφν απϊλειεσ. 
Τα κυριότερα πλεονεκτιματα τθσ ςφνδεςθσ ςωλινων Ε με κερμικζσ μεκόδουσ είναι: 

 Θ ςφνδεςθ ςτο ςθμείο ςυγκόλλθςθσ είναι τουλάχιςτον το ίδιο δυνατι όςο και ο 
ςωλινασ. 

 Το χαρακτθριςτικό τθσ ελαςτικότθτασ των ςωλινων Ε, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
ςυγκόλλθςθ, δίνουν τθ δυνατότθτα να πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ 
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ςφνδεςθσ επιφανειακά και για τθν εκ των υςτζρων τοποκζτθςθ του ςωλινα ςτο 
όρυγμα, ανεξάρτθτα από τθν τεχνικι εγκατάςταςθσ. 

 Δεν εμφανίηεται διακοπι τθσ ςυνζχειασ και τθσ ομαλότθτασ τθσ εςωτερικισ 
επιφάνειασ του ςωλινα, με αποτζλεςμα τθ διατιρθςθ τθσ τιμισ του ςυντελεςτι 
τραχφτθτασ.  

Θ ςφνδεςθ ςωλινων Ε με μθχανικοφσ τρόπουσ επιτυγχάνεται με τθ βοικεια 
κατάλλθλων εξαρτθμάτων. Τα εξαρτιματα αυτά είναι διακζςιμα ςε μία ποικιλία υλικϊν 
(πλαςτικϊν και μεταλλικϊν) και διακρίνονται ςε δφο τφπουσ: 

 Εξαρτιματα πολλαπλϊν χριςεων, τα οποία μποροφν να αφαιρεκοφν από το 
ςωλινα και επανατοποκετθκοφν. 

 Εξαρτιματα μόνιμθσ ςφνδεςθσ, τα οποία μετά τθν τοποκζτθςι τουσ δεν 
μποροφν να αποχωριςτοφν από το ςωλινα. 

Επιςθμαίνεται ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ μετωπικισ αυτογενοφσ 
ςυγκόλλθςθσ επθρεάηεται ςθμαντικά από το χρόνο προετοιμαςίασ. Είναι φανερό ότι θ 
ςωςτι οργάνωςθ του εργοταξίου, κακϊσ και θ οργάνωςθ και εμπειρία του ςυνεργείου 
ςυγκολλιςεων, διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτο ςυνολικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ 
μετωπικισ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ.  

5.2 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ 

5.2.1 Γενικά 

Για τον ζλεγχο και τθ ςωςτι λειτουργία του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ, 
προβλζπεται θ καταςκευι φρεατίων ςε επιλεγμζνεσ κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν τοποκζτθςθ 
ειδικϊν ςυςκευϊν. Θα καταςκευαςκοφν τζςςερισ τφποι φρεατίων, αντίςτοιχα με τθ 
λειτουργία των ειδικϊν ςυςκευϊν που κα εγκαταςτακοφν. Επομζνωσ, κα υπάρχει το 
φρεάτιο με διάταξθ εκκζνωςθσ, το φρεάτιο αεροεξαγωγοφ, το φρεάτιο μειωτι πίεςθσ και 
το φρεάτιο δικλείδων ελζγχου.  

Τα φρεάτια κα καταςκευαςκοφν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25. Οι διαςτάςεισ 

τουσ και άλλα καταςκευαςτικά ςτοιχεία φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ (6: Τυπικά 
Σχζδια Φρεατίων). Αρχικά κα γίνουν ερευνθτικζσ τομζσ για τον εντοπιςμό τυχόν αγωγϊν 
ςτθ κζςθ καταςκευισ των φρεατίων και αφοφ αςφαλιςκοφν ι μετακινθκοφν οι αγωγοί κα 
ακολουκιςει θ εκςκαφι του ορφγματοσ. Ακολουκεί μία ςτρϊςθ πάχουσ 10cm από μπετόν 
κακαριότθτασ C12/15, θ τοποκζτθςθ αςφαλτόπανου πάνω ςτθ ςτρϊςθ κακαριότθτασ, θ 
καταςκευι των ξυλοτφπων, θ τοποκζτθςθ του ςιδθροφ οπλιςμοφ και θ ςκυροδζτθςθ των 
φρεατίων με ςκυρόδεμα C20/25. Τζλοσ γίνεται θ εςωτερικι διαμόρφωςθ τουσ ςφμφωνα με 
τα ςχζδια. Ρροβλζπεται θ εςωτερικι και εξωτερικι μόνωςθ των φρεατίων με διπλι 
αςφαλτικι επάλειψθ, θ τοποκζτθςθ των χυτοςιδθρϊν βακμίδων και του καλφμματοσ, θ 

καταςκευι αποςτραγγιςτικισ διάταξθσ του φρεατίου προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ και 
θ επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ ορφγματοσ με κραυςτό αμμοχάλικο. Τα καλφμματα των 

φρεατίων κα είναι κυκλικισ διατομισ εςωτερικισ διαμζτρου Φ600mm από ελατό 
χυτοςίδθρο κλάςθσ D 400, κα αποτελοφνται από το κυκλικό πλαίςιο, από το ςτρογγυλό 
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χυτοςιδθρό καπάκι και κα διακζτουν μθχανιςμό κλειδϊματοσ-ξεκλειδϊματοσ με το δικό 
του κλειδί και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγάνωςθσ. 

 

5.2.2 Φρεάτιο διάταξησ εκκζνωςησ (ΦΑ) 

Θ καταςκευι των φρεατίων εκκζνωςθσ κα γίνει ςτισ κζςεισ όπου προβλζπεται από 
τθν υφιςτάμενθ μελζτθ. Σε αυτά τα φρεάτια κα τοποκετθκοφν κατά ςειρά ζνα χυτοςιδθρό 
φλατηωτό ταυ DN ανάλογο με τθ διάμετρο του αγωγοφ φδρευςθσ και μια δικλείδα 

χυτοςιδθρι ςυρταρωτι. Πταν κα πραγματοποιοφνται εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ ι 
κακαριςμοφ του εξωτερικοφ αγωγοφ, κα ανοίγονται οι ςυρταρωτζσ δικλείδεσ, ϊςτε να 
αδειάηει ο αγωγόσ από το νερό. Εντόσ των φρεατίων κα καταςκευαςκεί ζνα υποςτφλωμα 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, φψουσ 0,8μ και τετραγωνικισ διατομισ 0,15μ. Στθν κορυφι 
αυτοφ κα τοποκετθκοφν 4 αγκφρια μικουσ 0,30μ, ςτα οποία κα ςυγκολλθκεί μια 
χαλφβδινθ πλάκα που κα ςτθρίηει το χυτοςιδθρό ταυ του φρεατίου. Για τθν αποςτράγγιςθ 
του εςωτερικοφ των φρεατίων προβλζπεται ςτον πυκμζνα θ διαμόρφωςθ κλίςεων 2% από 
άοπλο ςκυρόδεμα C12/15 προσ τον αγωγό αποςτράγγιςθσ PE Φ90. Τα φρεάτια είναι 
εςωτερικϊν διαςτάςεων 1,20m (μικοσ) x 1,20m x (πλάτοσ) x 1,80m (φψοσ). 

 

5.2.3 Φρεάτιο διάταξησ αεροεξαγωγοφ (ΦΕ) 

Θ καταςκευι των φρεατίων αεροεξαγωγοφ κα γίνει ςτισ κζςεισ όπου προβλζπεται 
από τθν υφιςτάμενθ μελζτθ. Επί των αγωγϊν εντόσ των φρεατίων κα εγκαταςτακεί μια 
ςζλλα παροχισ δφο ιντςϊν με βίδεσ και ελαςτικό δακτφλιο, ςτθν οποία κα τοποκετθκεί μια 
ςυρταρωτι δικλείδα 2 ιντςϊν και ο αεραεξαγωγόσ διπλισ ενζργειασ. Εντόσ του φρεατίου 
κα καταςκευαςκεί ζνα υποςτφλωμα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, φψουσ 0,80μ και 
τετραγωνικισ διατομισ 0,15μ. Στθν κορυφι αυτοφ κα τοποκετθκοφν 4 αγκφρια μικουσ 
0,30μ, ςτα οποία κα ςυγκολλθκεί μια χαλφβδινθ πλάκα που κα ςτθρίηει τα χαλφβδινα 
εξαρτιματα του φρεατίου. Για τθν αποςτράγγιςθ του εςωτερικοφ του φρεατίου 
προβλζπεται ςτον πυκμζνα θ διαμόρφωςθ κλίςεων 2% από άοπλο ςκυρόδεμα C12/15 προσ 
τον αγωγό αποςτράγγιςθσ PE Φ90. Τα φρεάτια είναι εςωτερικϊν διαςτάςεων 1,20m 

(μικοσ) x 1,20m x (πλάτοσ) x 1,80m (φψοσ). 

 

5.2.4 Φρεάτιο δικλείδων ελζγχου (ΦΔ) 

Τα φρεάτια δικλείδων ελζγχου (Φ.Δ) ςτα οποία κα εγκακίςταται μία βαλβίδα, κα 
ζχουν εςωτερικζσ διαςτάςεισ 1,20X1,20m, για δικλείδεσ ονομαςτικισ διαμζτρου ≤ DN100, 
και 1,50X1,50m, για δικλείδεσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN <100 ≤ DN300. 

Στα φρεάτια Φ.Δ. κα τοποκετθκεί μία δικλείδα χυτοςιδθρι ςυρταρωτι κατάλλθλθσ 
διαμζτρου και αντοχισ 16atm. Μζςω των δικλείδων, κα γίνεται ο χειριςμόσ του δικτφου 
φδρευςθσ και θ απομόνωςθ τμθμάτων του για ςυντιρθςθ, κακαριςμό κλπ . Εντόσ των 
φρεατίων κα καταςκευαςκεί ζνα υποςτφλωμα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, φψουσ 0,8μ και 

τετραγωνικισ διατομισ 0,15μ. Στθν κορυφι αυτοφ κα τοποκετθκοφν 4 αγκφρια μικουσ 
0,30μ, ςτα οποία κα ςυγκολλθκεί μια χαλφβδινθ πλάκα που κα ςτθρίηει το χυτοςιδθρό ταυ 
του φρεατίου. Για τθν αποςτράγγιςθ του εςωτερικοφ των φρεατίων προβλζπεται ςτον 
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πυκμζνα θ διαμόρφωςθ κλίςεων 2% από άοπλο ςκυρόδεμα C12/15 προσ τον αγωγό 
αποςτράγγιςθσ PE Φ90.  

 

5.2.5 Φρεάτιο μειωτή πίεςησ (ΦΜΠ) 

Ρροβλζπεται θ καταςκευι φρεατίων μείωςθσ πίεςθσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ του 
δικτφου φδρευςθσ, τα οποία τοποκετοφνται ϊςτε να διατθρείται θ πίεςθ του νεροφ 
κατάντθ ςτακερι ςε κάποια επικυμθτι τιμι ανεξάρτθτα από τισ διακυμάνςεισ τθσ πίεςθσ 

ανάντθ. Επί των αγωγϊν εντόσ των φρεατίων κα εγκαταςτακεί μία δικλείδα χυτοςιδθρι 
ςυρταρωτι κατάλλθλθσ διαμζτρου και αντοχισ 16atm, ζνα φίλτρο, ζνα κεντρικό υδρόμετρο 
και μια βαλβίδα μείωςθσ πίεςθσ. Εντόσ του φρεατίου κα καταςκευαςκοφν τρία 
υποςτυλϊματα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, φψουσ 0,80μ και τετραγωνικισ διατομισ 0,15μ. 
Στθν κορυφι αυτοφ του κάκε υποςτυλϊματοσ κα τοποκετθκοφν 4 αγκφρια μικουσ 0,30μ, 
ςτα οποία κα ςυγκολλθκεί μια χαλφβδινθ πλάκα που κα ςτθρίηει τα χαλφβδινα εξαρτιματα 
του φρεατίου. Για τθν αποςτράγγιςθ του εςωτερικοφ του φρεατίου προβλζπεται ςτον 
πυκμζνα θ διαμόρφωςθ κλίςεων 2% από άοπλο ςκυρόδεμα C12/15 προσ τον αγωγό 
αποςτράγγιςθσ PE Φ90. Τα φρεάτια είναι εςωτερικϊν διαςτάςεων 2,00m (μικοσ) x 1,20m x 
(πλάτοσ) x 1,80m (φψοσ). 

 

5.3  ΤΚΕΤΕ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ  

5.3.1 Γενικά 

Πλεσ οι ςυςκευζσ (βαλβίδεσ) που προβλζπονται για τουσ αγωγοφσ φδρευςθσ κα 
τοποκετθκοφν εντόσ επιςκζψιμων φρεατίων.  

 

5.3.2 Βαλβίδεσ χυτοςιδηρζσ ςυρταρωτζσ 

Θα χρθςιμοποιθκοφν ςυρταρωτζσ χυτοςιδθρζσ δικλείδεσ με ωτίδεσ και ελαςτικι 
ζμφραξθ για απόλυτθ ςτεγανότθτα. Το ςϊμα και το κάλυμμά τουσ κα είναι από χυτοςίδθρο 

ςφαιροειδοφσ γραφίτθ για PN16 atm. Θα τοποκετοφνται κατακόρυφα και κα ςυνδζονται 
ςτουσ ςωλινεσ με ωτίδεσ και κοχλίεσ. Για τθ ςτεγάνωςθ τθσ ςφνδεςθσ κα παρεμβάλλεται 
μεταξφ τθσ δικλείδασ και του αγωγοφ ελαςτικόσ δακτφλιοσ πάχουσ τουλάχιςτον 3mm. Στο 
επάνω άκρο των δικλείδων κα καταλιγει το βάκτρο με κεφαλι ςχιματοσ κόλουρου 
πυραμίδασ, με τετράγωνεσ βάςεισ διαςτάςεων 40 x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφζλιμο 
μικοσ τουλάχιςτον 50 mm. Σε αυτι τθ κεφαλι κα τοποκετοφνται τα κλειδιά χειριςμοφ τθσ 
δικλείδασ, θ οποία κα κλείνει δεξιόςτροφα.  
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Εικόνα 4.2: Βαλβίδα χυτοςιδθρι ςυρταρωτι 

 

5.3.3 Βαλβίδα ειςαγωγήσ – εξαγωγήσ αζρα διπλήσ ενζργειασ 

Οι βαλβίδεσ ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ είναι απαραίτθτεσ για τθν 
προςταςία του αγωγοφ φδρευςθσ και λειτουργοφν ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Κατά τθν πλιρωςθ με νερό του αγωγοφ για τον απεγκλωβιςμό του αζρα από τον 
αγωγό. 

 Σε περίπτωςθ πλιγματοσ, για τθν είςοδο αζρα εντόσ του αγωγοφ και εξαςφάλιςθ 
ςυνκθκϊν ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. 

 Κατά τθ λειτουργία του αγωγοφ για τθν απομάκρυνςθ του διαλυμζνου μζςα ςτθ 
μάηα του νεροφ αζρα. 

Το ςϊμα των βαλβίδων κα είναι από ελατό χυτοςίδθρο με φλάντηα διαμζτρου DN 
80-100. Θ βαλβίδα κα ςυνδζεται φλαντηωτά με μια δικλείδα ςφρτου DN 80-100, θ οποία κα 
ζχει εγκαταςτακεί ςε μια ςζλλα παροχισ ςτον χυτοςιδθρό αγωγό του φρεατίου. 

 
5.3.4 Τδροςτόμια (κρουνοί) πυρκαγιάσ 

Το υδροςτόμιο (κρουνόσ) πυρκαγιάσ κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο και 
κα είναι υπζργειο με δφο ςτόμια λιψθσ 2 ½’’. Θ καταςκευι κα ανταποκρίνεται τουλάχιςτον 
ςτισ προδιαγραφζσ DIN 3222. Στθ βάςθ του υδροςτομίου πυρκαγιάσ κα υπάρχει οπι 
εκκζνωςθσ για αντιπαγετικι προςταςία, όπου μζςω αυτισ κα αποβάλλεται το νερό που 
παραμζνει ςτο υπζργειο τμιμα του κρουνοφ. Τα υδροςτόμια πυρκαγιάσ ςυνδζονται ςτο 
δίκτυο των ςωλινων PE κατά τρόπο που δείχνεται ςτο ςχζδιο (Σ.5) και ςτισ κζςεισ που 
ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια των οριηοντιογραφιϊν. Γενικά κα τοποκετθκοφν ςτα πεηοδρόμια, 
περίπου μιςό μζτρο από τθν κόψθ των κραςπζδων. 

Θ ςφνδεςθ του κρουνοφ με τουσ αγωγοφσ διανομισ γίνεται με τοποκζτθςθ ταυ ςτον 
αγωγό διανομισ και θ διακλάδωςι του κα ςυνδζεται ςε ςωλινα PE Φ 90mm. Θ 
τοποκζτθςθ του ταυ γίνεται οριηόντια, ϊςτε ςχεδόν οριηόντια να τοποκετθκεί και ο 

ςωλινασ PE Φ 90mm ςτο απαιτοφμενο μικοσ μζχρι το φψοσ του κραςπεδόρεικρου. Σε 
αυτό το ςθμείο ο ςωλινασ PE διακόπτεται και ςυνδζεται με χυτοςιδθρζνια δικλείδα Φ 
80mm, τθσ οποίασ ο χειριςμόσ γίνεται μζςω άξονα από τθν επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ. 
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Στθ ςυνζχεια τοποκετείται τεμάχιο χυτοςιδερζνιου ςωλινα DN 100mm, πεδιλωτι γωνία 
και χυτοςιδερζνιοσ αμφιφλαντηωτόσ ςωλινασ, ςε όςο μικοσ απαιτείται, ςτον οποίο 
ςυνδζεται το κάτω τμιμα του υδροςτομίου. 

 

5.4 ΑΓΚΤΡΩΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Σε κζςεισ όπου τοποκετείται ειδικό τεμάχιο για οριηόντια ι κατακόρυφθ αλλαγι τθσ 
διεφκυνςθσ του αγωγοφ (γωνίεσ) πρζπει απαραιτιτωσ ο αγωγόσ να αγκυρωκεί 

(αντιςτθριχτεί) κατάλλθλα, ϊςτε να αποτραπεί θ μετατόπιςθ του αγωγοφ με κίνδυνο 
αποςφνδεςισ του (βλ. Σχζδιο Σ.4: Τυπικά ςχζδια αγκυρϊςεων).  

Στισ κζςεισ όπου προβλζπεται θ τοποκζτθςθ φρεατίων για τισ ςυςκευζσ, κα γίνεται 
αγκφρωςθ του αγωγοφ πριν και μετά τθν είςοδο και ζξοδο αντίςτοιχα του αγωγοφ από το 
φρεάτιο και κα ςτθρίηεται ο αγωγόσ πλευρικά ςτα τοιχϊματα των φρεατίων. Τζλοσ, 
αγκυρϊςεισ κα γίνονται ςτα τμιματα του αγωγοφ ςτα οποία υπάρχει μεγάλθ κατά μικοσ 
κλίςθ. Θ αγκφρωςθ κα γίνεται με άοπλο ςκυρόδεμα C12/16 ,ςφμφωνα με τα τυπικά ςχζδια 
αγκυρϊςεων. 

 

5.5 ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΑΧΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 

Πλοι οι κόμβοι του δικτφου κα διαμορφωκοφν με χριςθ ειδικϊν χυτοςιδθρϊν 
τεμαχίων (καμπφλεσ, ςυςτολζσ, γωνίεσ, ταυ, κλπ.) και όλα τα ειδικά τεμάχια κα 
αγκυρϊνονται ςτο ςκάμμα με ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τα ςχζδια αγκφρωςθσ. Θ ςφνδεςθ 
των αγωγϊν PE με τα χυτοςιδθρά τεμάχια κα γίνεται με τθν τεχνικι τθσ μθχανικισ 
ςφνδεςθσ, όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κοχλίεσ, φλάντηεσ κλπ.  

 
6. ΤΝΟΨΗ ΣΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 

Το ςφνολο των προσ καταςκευι ζργων ςυνοψίηεται ωσ εξισ: 

1. Καταςκευι δικτφων φδρευςθσ, που κα αποτελείται από αγωγοφσ από πολυαικυλζνιο 
Ε 100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2-2011, με τισ ακόλουκεσ διαμζτρουσ: 

 Φ 355 / PN10 atm : Μικοσ 1.410 m 

 Φ 315 / PN10 atm : Μικοσ 560 m 

 Φ 315 / PN12,5 atm : Μικοσ 1.825 m 

 Φ 250 / PN12,5 atm : Μικοσ 1.330 m 

 Φ 250 / PN10 atm : Μικοσ 2.195 m 

 Φ 200 / PN12,5 atm : Μικοσ 475 m 

 Φ 200 / PN10 atm : Μικοσ 2.385 m 

 Φ 160 / PN12,5 atm : Μικοσ 1.050 m 

 Φ 160 / PN10 atm : Μικοσ 3.085 m 
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 Φ 125 / PN12,5 atm : Μικοσ 1.255 m 

 Φ 125 / PN10 atm : Μικοσ 4.155 m 

 Φ 110 / PN12,5 atm : Μικοσ 2.945 m 

 Φ 110 / PN10 atm : Μικοσ 16.985 m 

 Φ 75 / PN12,5 atm : Μικοσ 175 m 

 Φ 75 / PN10 atm : Μικοσ 16.325 m 

 Φ 63 / PN12,5 atm : Μικοσ 31.100 m 

 Φ 63 / PN10 atm : Μικοσ 104.950 m 

2. 33 Φρεάτια για διατάξεισ εκκζνωςθσ. 

3. 28 Φρεάτια για τοποκζτθςθ βαλβίδασ ειςαγωγι - εξαγωγισ αζρα. 

4. 1021 Φρεάτια για τοποκζτθςθ δικλείδων ελζγχου. 

 832 εςωτερικϊν διαςτάςεων 1,20x1,20m. 

 189 εςωτερικϊν διαςτάςεων 1,50x1,50m. 

5. 2 φρεάτια μειωτι πίεςθσ. 

6. 45 πυροςβεςτικοί κρουνοί. 

7. 8001 παροχζσ ιδιωτικϊν ςυνδζςεων. 

8. H ςυντιρθςθ όλων των υφιςτάμενων δεξαμενϊν φδρευςθσ ςτθν πόλθ τθσ 
Καβάλασ. 

 

Καβάλα, 12-02-2021 

Ο Συντάξασ 

 

 

 

 

Ιωάννθσ Αυγουςτίδθσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 12-02-2021 

O Επιβλζπων 

 

 

 

 

Τςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 12-02-2021 

Ο Διευκυντισ  

Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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